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EDITAL DE LICITAÇÃO N° 001 /2017 – CONCURSO 

O SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO, DEPARTAMENTO REGIONAL DA 
PARAIBA, Entidade de direito privado, sem  fins  lucrativos,  através  da  sua  
Comissão  Permanente  de  Licitação  instituída  pela  Portaria  “E”  n° 
0150/2013, torna público através de divulgação nos quadros de Aviso Público, 
nas Unidades operacionais de João  Pessoa,  o  Edital  de  Licitação  na  
modalidade  CONCURSO,  regido  pela  Resolução  CR/SESC/PB  n° 
0085/2012, que passa a vigorar com a redação dos itens abaixo especificados: 

 

1 – DO OBJETO  

1.1 - O presente edital diz respeito a um CONCURSO que será composto por 2 
(duas) etapas para selecionar propostas de palestras, oficinas e apresentações 
artísticas para compor os projetos Dramaturgia Encena, Cine Sesc, Sesc Letras.  

 

2 – APRESENTAÇÃO  

2.1 O projeto visa promover ações educativas paralelas à realização das 
apresentações artísticas, oficinas, seminários e outras formas de mediação 
cultural, atuando com os comerciários e a população em geral.   
 
3 – ETAPAS  

3.1 Primeira Etapa: Na modalidade de Artes Cênicas: as propostas, Dramaturgia 
Encena; na modalidade de cinema: Cine Sesc e na modalidade Literatura: Sesc 
de Letras. 
 
3.1.1 A Primeira Etapa consistirá em: 
a) Dramaturgia Encena – Serão selecionadas 02 (duas) propostas de oficinas na 
área de Dramaturgia. Ao final da oficina serão selecionados 02 (dois) diretores e 
12 (doze) atores que farão apresentações de duas Leituras Dramatizadas feitas 
pelos participantes das oficinas. 
b) Cine Sesc – Serão selecionados 04 (quatro) propostas de oficinas, 04 (quatro) 
propostas de palestras que irão compor a programação 2017 do Cine Sesc. 
c) Sesc Letras - Serão selecionados 04 (quatro) propostas de oficinas, 04 (quatro) 
rodas de leituras e 04 (quatro) encenações cênicas de textos inéditos. 
 
3.2 Segunda Etapa: Na modalidade de Artes Cênicas: composta pela proposta de 
Dramaturgia Encena. 
 
3.2.1 A Segunda Etapa será apenas para o projeto Dramaturgia Encena: 
a) Dramaturgia Encena – Serão selecionadas 02 (duas) propostas de oficinas na 
área de Dramaturgia Ao final da oficina serão selecionados 02 (dois) diretores e 
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12 (doze) atores que farão apresentações de duas Leituras Dramatizadas feitas 
pelos participantes das oficinas. 
 
4 – OBJETIVO  

4.1 Compor os projetos Dramaturgia Encena, Cine Sesc, Sesc de Letras. 

4.2 Incentivar e divulgar os valores artísticos locais; 

4.3 Manter exposições temporárias individuais ou coletivas; 

4.4 Contribuir para o desenvolvimento do processo crítico-criativo da clientela 

comerciária e da comunidade. 

 

 5 – CRONOGRAMA  

PUBLICAÇÃO DO EDITAL 03 DE FEVEREIRO DE 2016 

INSCRIÇÕES 07 A 22 DE MARÇO DE 2017 

HORÁRIO 08h00 às 18h00 

LOCAL DE INSCRIÇÃO 

SESC CENTRO JOÃO PESSOA, 2° ANDAR, SETOR 
DE CULTURA – RUA DESEMBARGADOR SOUTO 
MAIOR, 281 – CENTRO – JOÃO PESSOA/PB CEP: 

58.013-190 
 

ANÁLISE E AVALIAÇÃO DAS 
PROPOSTAS 

23 A 28 DE MARÇO DE 2017 

DIVULGAÇÃO DOS 
RESULTADOS 

31 DE MARÇO DE 2017 

PERÍODO DAS 
APRESENTAÇÕES 

DE ABRIL A NOVEMBRO DE 2017 

 

6 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  

6.1 Poderão participar do certame os interessados que atenderem a todas as 
condições estabelecidas neste edital e seus anexos. 
6.2 Candidatos abaixo de 18 anos deverão apresentar autorização dos 
responsáveis. 
6.3 Fica impedido de participar pessoa física ou jurídica que estejam suspensas 
de licitar com o SESC/AR/PB. 
6.4 Não poderão participar, a que titulo for, dirigentes ou empregados do SESC.  
6.5 Poderão inscrever-se artistas ou curadores paraibanos, residentes no Estado 
da Paraíba, que tenham produção nas formas de manifestações bidimensionais 
(desenho, pintura, gravura, fotografia), tridimensional (escultura, objeto e 
instalação) e mídias contemporâneas. 
6.6 Cada proponente poderá apresentar somente 03 (três) propostas de inserção 
no programa cultural; 
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6.7 A inscrição de um grupo de artistas deverá ser feita por um dos seus 
membros, ficando ele responsável por todas as negociações e contratos firmados 
entre o grupo e o SESC Paraíba. 
6.8 É vedada a participação, neste Edital, de membros da Comissão de Seleção;  
6.9 No caso de grupos, um único representante deverá assinar a ficha de 
inscrição e representar o grupo no caso de seleção, devendo os nomes dos 
demais integrantes constar em anexo com os respectivos currículos; 
6.10 Os projetos inscritos deverão estar aptos para execução em qualquer 
período do ano, de abril a dezembro de 2016; 

6.11 As propostas de exposição deverão ter formato de portfólio contendo todos 
os itens desta seção; 

6.12 O termo de autorização de uso da imagem e do nome deverá ser assinado e 
preenchido. No caso de grupos, todos deverão preencher e assinar o termo.  

6.13 O participante deverá apresentar currículo artístico atualizado, restrito à 
formação artística do proponente. Poderão ser anexados textos críticos ou 
materiais e divulgação impressos, tais como catálogos, matérias publicadas, 
convites de exposições anteriores;  

6.14 A Comissão de artes do SESC Paraíba que irá indicar onde os artistas irão 
expor suas artes;  

6.15 É Proibida a inscrição de projetos artísticos confeccionados com materiais 
perecíveis e/ou que possam comprometer a integridade física ou moral da 
entidade e do público alvo. Persistindo, o artista, em expor a obra supracitada, 
esta será retirada da exposição sem prévio aviso; 

6.16 O artista será responsável por qualquer erro ou omissão, bem como pelas 
informações prestadas, quando do preenchimento da inscrição;  

6.17 O artista que preencher a ficha de inscrição com dados incorretos, ou que 
fizer quaisquer declarações falsas, inexatas ou ainda, que não possa satisfazer 
todas as condições estabelecidas neste Edital, terá cancelada sua inscrição, 
tendo, em consequência, anulados todos os atos dela decorrentes, mesmo que 
selecionado o projeto artístico. 

 

7 – DAS INSCRIÇÕES  

7.1 A inscrição devera ser feita através dos formulários disponibilizados no site 
www.sescpb.com.br 
 

7.2 As inscrições serão efetuadas gratuitamente no local, dia e horário previsto no 
edital. 

7.3 As inscrições serão concluídas quando entregue os formulários e suas 
propostas no setor de Cultura – 2º andar do Sesc Centro João Pessoa, Rua Des. 
Souto Maior, 281 – Centro – João Pessoa/PB.  

http://www.sescpb.com.br/
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7.4 O formulário de inscrição deverá ser assinado e preenchido com dados 
pessoais do artista, sinopse e informes técnicos. No caso de grupos, um único 
representante deverá assinar a ficha de inscrição e representar o grupo na 
seleção. O envelope deverá estar devidamente identificado, e com as 
documentações a seguir descritas: 
 

 Ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada pelo 
proponente e/ou representante legal (ANEXO); 

 Currículo e foto do artista; 

 Documentos exigidos quando Pessoa Física: RG, CPF e PIS ou 
PASEP ou NIT e endereço completo para preencher ficha de 
inscrição; 

 Documentos exigidos quando Pessoa Jurídica: Razão Social, CNPJ 
e endereço completo para preencher ficha de inscrição; 

 Termo de Autorização de uso da imagem e do nome (ANEXO); 
 

7.5 A falta de apresentação de quaisquer dos documentos descritos no item 7.4, 
implicará no imediato indeferimento da inscrição. 
 
7.6 Serão aceitas as inscrições enviadas pelos Correios e que estejam dentro do 
prazo de inscrição e postagem registrada até as 18:00 horas do dia 22 de março 
de 2017, no respectivo endereço citado no item 7.3. 
 
7.7 As inscrições postadas após o dia 22 de março de 2017 serão 
automaticamente indeferidas, valendo para tanto o carimbo dos correios e a data 
de protocolo de entrada no SESC/PB. 
  
7.8 O carimbo de postagem servirá como documento de comprovação da data de 
inscrição. Caso o carimbo esteja ilegível será pedido o respectivo “comprovante 
do cliente” emitido pela EBCT que deverá ser entregue pelo proponente em até 
02 (dois) dias após a solicitação do mesmo. 

7.9 Preenchidas as formalidades exigidas no ato da inscrição, implica na sua 
aceitação automática aos termos do Edital. 
 
7.10 As inscrições também poderão ser efetuadas por representantes legais 
Pessoa Física/ou Pessoa Jurídica. 
 
7.11 A proposta artística selecionada não poderá ser substituída. 
 
7.12 Não serão admitidas modificações ou substituições de documentação do 
projeto depois de sua inscrição. 

7.13 Após a abertura do envelope, será feita a análise prévia dos documentos 
exigidos sendo habilitadas as pessoas jurídicas ou físicas, que apresentarem toda 
a documentação constante no item 6.4, com seus prazos de validade vigentes na 
data de apresentação  do envelope com os documentos. 
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7.14 Serão inabilitados os Grupos e Companhias que não atenderem, no todo ou 
em partes, as condições estabelecidas neste edital.  

 

8 – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DA PRIMEIRA E SEGUNDA ETAPA  

8.1. As propostas devidamente habilitadas, serão analisadas pela equipe Técnica 
do Setor de Cultura do Sesc Centro João Pessoa, que atua diretamente nos 
projetos elencados no edital, observando as respectivas exigências e adequação 
da proposta ao calendário anual do Sesc. A equipe irá analisar e selecionar as 
melhores propostas, atendendo e abordando os seguintes requisitos e notas. 

 

CRITÉRIO PONTUAÇÃO 
Justificativa Objetivo  De 0 a 3 

Qualificação Metodologia  De 0 a 2 

Criatividade e originalidade De 0 a 3 

Lista de materiais e/ou necessidades De 0 a 1 
Técnicas e publico alvo De 0 a 1 

 

8.2 As atividades proposta deverão ser adaptáveis para diversos espaços, como 
sala, auditórios, ambientes externos e espaços alternativos. 
 
8.3 A nota final de cada proposta será a somatória da pontuação atribuída pela 
Comissão Julgadora, sendo a nota mínima 7,0 e a máxima 10. 
 
8.5 As propostas serão ordenadas de acordo com a pontuação final, da mais alta 
para a mais baixa, resultando na relação classificatória. 
 
8.6 A primeira proposta da relação será declarado vencedor, seguido da segunda 
e terceira colocação. 
 
8.7 Serão selecionados 02 (duas) propostas suplentes para cada modalidade.  
 
8.8 Em caso de empate entre duas ou mais propostas, será declarado vencedor o 
que obtiver a maior nota no critério “Justificativa Objetivo”, persistindo o empate, 
será declarado vencedor o que obtiver maior nota no critério “Criatividade e 
Originalidade”. 
 
8.9 Admite-se a possibilidade de não haver vencedor, caso a Equipe Técnica do 
Setor de Cultura do Sesc Centro João Pessoa, entenda que nenhum dos projetos 
apresentados seja condizente com o objetivo do concurso. 
 
8.10 Fica a critério da Coordenação do projeto indicar as propostas selecionadas 
de palestras, oficinas e apresentações artísticas, para o projeto Dramaturgia 
Encena, Cine Sesc e Sesc de Letras  
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8.11 Cumprir com as determinações deste Edital. 

8.12 As decisões da Equipe Técnica são de caráter irrecorrível. 

 

9 –  DA IMPUGNAÇÃO E DO RECURSO 

9.1 Decairá o direito de impugnar os termos do presente Edital perante a 
Administração quem não o fizer até o quinto dia que anteceder a data do 
encerramento das inscrições, item 4.0 
9.2 O prazo para interposição de recursos será de 5 (cinco) dias, a partir da 
divulgação do resultado no site www.sescpb.com.br. 
9.3 As impugnações e recursos deverão ser encaminhados para o seguinte 
endereço: João Pessoa, SESC centro, 2° andar, setor de artes visuais. 
 
10– DA SELEÇÃO   

10.1 Serão selecionados as seguintes apresentações:  

10.1.1 GRUPO ARTES CÊNICAS  

a) Dramaturgia Encena – 04 (quatro) apresentações de Leituras Dramatizadas (1ª 
e 2ª etapa); 

b) Sesc de Letras - 04 (quatro) encenações de textos inéditos; 04 (quatro) rodas 
de leituras; 

 

11 – DO RESULTADO    

11.1 O resultado da seleção realizada pela Equipe Técnica, com indicação das 
propostas selecionadas, será divulgado no dia 31 de março de 2017 pelo site 
www.sescpb.com.br. 

 

12 – DA PREMIAÇÃO  

12.1 Depois de publicado o resultado, respondidos os recursos e transcorrido 
todos os prazos determinados pela legislação, serão iniciados os procedimentos 
necessários ao prêmio. 

12.2 Deverá ser indicado o Banco, número da agência e conta corrente onde será 
depositado o prêmio.  

12.3 Observando que haverá os descontos exigidos por Lei. 

12.4 A premiação será pago dentro de, no máximo, 15 (quinze) dias após as 
apresentações, mediante emissão de nota fiscal e por meio de depósito em conta 
corrente da empresa proponente do projeto. 

12.5 Ocorrendo desistência ou impossibilidade de recebimento de apoio por parte 
da pessoa ou grupo selecionado, os recursos poderão ser destinados a outros 

http://www.sescpb.com.br/
http://www.sescpb.com.br/
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projetos relacionados ao objeto deste Edital, observada a ordem de classificação 
feita pela Comissão de Seleção. 

 

Grupo de Artes Cênicas 

Descrição Selecionados Valor 

Dramaturgia Encena – Oficinas 02 oficinas R$ 1.200,00 (bruto) 

Dramaturgia Encena - Diretores 
(selecionados durante oficina) 

04 diretores R$ 500,00 (bruto) 

Dramaturgia Encena – Atores 
(selecionados durante oficina) 

24 atores R$ 100,00 (bruto) 

 

Grupo de Cinema 

Descrição Selecionados Valor 

Cine Sesc – Palestras 04 palestras R$ 880,00 (bruto) 

Oficinas 04 oficinas R$ 880,00 (bruto) 

 

 

Grupo de Letras 

Descrição Selecionados Valor 

Oficinas 04 oficinas R$ 880,00 (bruto) 

Apresentações 
artísticas/rodas de leitura 

04 apresentações R$ 880,00 (bruto) 

Apresentações 
artísticas/encenações de 

textos inéditos 

04 apresentações R$ 880,00 (bruto) 

 

 

14 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

14.1.  A inscrição do proponente implica na prévia e integral concordância com as 
normas deste Edital. 

14.2. A utilização de direitos autorais ou patrimoniais pelo proponente para a 
realização do projeto, anteriores ou posteriores à contratação, é de 
responsabilidade única e exclusiva do proponente. 

14.3. O projeto deverá ser realizado atendendo a todas as características 
definidas por ocasião da inscrição.  
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14.4. Em nenhuma hipótese poderá haver alteração da pessoa ou empresa 
proponente. 

14.5. O descumprimento parcial ou total do contrato obrigará a contratada à 
devolução dos valores já disponibilizados pelo Sesc acrescidos de multa de até 
10% sobre o valor do prêmio. 

14.6 A cópia integral do presente Edital, juntamente com seus anexos e demais 
atos dele decorrentes, estará disponível na página www.sescpb.com.br 
 
14.7 A utilização de direitos autorais ou patrimoniais pelo proponente para a 
realização do projeto, anteriores ou posteriores à contratação, é de 
responsabilidade única e exclusiva do proponente. 
 
14.8 A inscrição e envio do projeto implica em anuência com as normas deste 
edital e regulamento. Os casos omissos serão dirimidos pela Direção Geral e pela 
Coordenação dos projetos. 
 
14.9 O projetos e seus conteúdos que não forem selecionados, ficarão a 
disposição dos interessados no Sesc Paraíba por 30 (trinta) dias corridos após a 
divulgação do resultado. A não retirada do conteúdo disponibilizado neste prazo, 
permitirá a sua inutilização pelo Sesc que também não cobrirá os gastos de 
postagem na devolução dos projetos não contemplados, nem efetuará a mesma, 
ainda que sem qualquer gasto incluído. 

14.10 O Sesc Paraíba poderá utilizar peças publicitárias, fichas técnicas, material 
audiovisual e fotografias dos espetáculos realizados para a divulgação deste 
Edital e dos relatórios, desde já autorizados, pelos  selecionados. Os 
contemplados permitirão que seus espetáculos sejam filmados e/ou fotografados 
por pessoas indicadas pelo Sesc para registro e divulgação institucional. 

14.11 O SESC /AR/PB se reserva o direito de adiar, cancelar, revogar, anular ou 
tornar sem efeito, no todo ou em parte, a presente licitação sem que caibam 
reclamações, direitos, vantagens ou indenizações aos licitantes. 
10.3 Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 

comerciais e quaisquer outros resultantes, isentando-se o Sesc Paraiba de 
qualquer responsabilidade. 

10.4 Responsabilidade de eventual utilização, na execução do projeto, de todo 
ou em parte de qualquer obra de titularidade de terceiros, protegida pela 
legislação pertinente aos direitos autorais; 

 
 

 
 

João Pessoa, PB, 10 de março de 2017.  
 
 

http://www.sescpb.com.br/
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FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 
 

I - Identificação do proponente: 
 
PROJETO:-_________________________________________  MODALIDADE:-_____________ 
 
PESSOA FÍSICA 
Nome do  proponente:__________________________________________________________ 
RG:________________________________CPF:______________________________________ 
PIS ou PASEP ou Nit; ___________________________________________________________ 
Endereço:____________________________________Bairro:___________________________ 
Cidade/UF:____________________________CEP:____________________________________ 
Telefone: (___)_____________________ Celular: (___)________________________________ 
E-mail:_______________________________________________________________________ 
PESSOA JURÍDICA 
RAZÃO   SOCIAL:_______________________________________________________________ 
CNPJ:_________________________________Inscrição Municipal:_______________________ 
Endereço/SEDE:_______________________________Bairro:___________________________ 
Cidade/UF:___________________________________CEP:_____________________________ 
Telefone: (___)_____________________ Celular: (___)________________________________ 
Nome do Dirigente:_____________________________________________________________ 
E-mail do Dirigente:_____________________________________________________________ 
 
II - Identificação da proposta: 
Nome do Grupo/Artista: 
____________________________________________________________________________ 
 
 
Declaro que li e concordo com todos os termos do Edital para apresentações artísticas na 
unidade do 
SESC Centro João Pessoa. 
 

_____________________________________ 
Assinatura do proponente 

......................................................................................................................................................... 
 
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO N° _______ 
Nome do proponente: __________________________________________________________ 
 

João Pessoa, _____ de ____________de 2017. 
 

___________________________________ 
Assinatura responsável pela inscrição 

 
PROJETO ___________________________ 

 
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DO USO DA IMAGEM E DO NOME 
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Produto: Divulgação institucional do SESC (Impressa, digital e eletrônica) 
Pelo presente documento, _____________________________________________________, 
Residente à ________________________________________________________________,  
RG nº_____________________, inscrito no CPF sob o n°___________________________, 
denominado AUTORIZANTE, permite ao Departamento Regional do SESC Paraíba, denominado 
AUTORIZADO, a realizar a fixação de sua imagem e obras no site do SESC, jornais impressos, 
tvs, revistas, assim como no seu material de divulgação, de acordo com o que a seguir se 
estabelece: 
 
0 O AUTORIZANTE, plenamente ciente de que suas produções fotográficas e audiovisuais da 
Autorizada são de caráter educativo e cultural, sem finalidade lucrativa, firma o presente 
Termo de Autorização, gratuitamente, de forma irrevogável em caráter definitivo, não 
cabendo indenização a qualquer título; 
1 A AUTORIZADA fica plenamente capacitada a reproduzir, publicar e ceder, no Brasil e no 
exterior sob qualquer forma de suporte de material existente ou que venha a ser criado, as 
produções que contenham a imagem do AUTORIZANTE e de suas obras em prazo 
indeterminado, que poderá anteceder e suceder o período da apresentação; 
2 O presente Termo de Autorização permite a AUTORIZADA, a utilizar gratuitamente ea fixar 
imagem do AUTORIZANTE e de suas obras na produção acima citada, a ser veiculada no Brasil 
e no exterior, em número ilimitado de vezes, em circuito fechado e/ou aberto, seja qual for o 
processo de transporte utilizado. 
 
Elegem as partes o foro da Comarca de João Pessoa - PB como único competente para dirimir 
quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento com renúncia expressa de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. 
Desta forma, firma presente, na presença das testemunhas abaixo, obrigando-se por si e 
herdeiros. 

João Pessoa - PB,______de ____________ de 2017. 
 

AUTORIZANTE:________________________________________________________________ 
RG nº:___________________________________CPF:________________________________ 
 
AUTORIZADO: SESC - Serviço Social do Comercio - Departamento Regional Paraíba 
TESTEMUNHAS: 
 
____________________________________         ________________________________ 
Assinatura______________________________        Assinatura_______________________ 
Nº CPF:  ______________________________         Nº CPF:_________________________ 

 


